
tandlægen.dk’s lederakademi  
- Fundamentet til god klinikledelse



tandlægen.dk ønsker at være den mest attraktive arbejdsplads i dentalbranchen. For at nå dette mål 
har vi behov for gode ledere, der på de enkelte klinikker kan sikre både faglighed, kvalitet og godt leder-
skab. Derfor har vi udviklet tandlægen.dk’s Lederakademi. 

Vores mål er at uddanne vores egne ledere, der kan drive kædens tandklinikker på baggrund af et solidt 
lederfundament og således blive rustet til at overtage ledelsen af en eller flere klinikker i forbindelse 
med generationsskifte.

Intern og ekstern rekruttering 
Som landsdækkende kæde med flere end 150 ansatte tandlæger har vi internt en stor potentiel emne-
bank. Alligevel har vi også behov for at rekruttere udefra, så vi kan dække vores behov for ledere overalt 
i landet.  

Når du har indgået en aftale om, at du skal overtage ledelsen på en klinik, så er kædens Lederakademi 
et obligatorisk forløb for dig. 

Hvis du ønsker et job som kommende klinikleder i tandlægen.dk, så kontakt kædens hovedkontor og 
hør om dine muligheder for at komme i betragtning til en lederstilling og dermed opnå mulighed for at 
gennemføre tandlægen.dk’s lederakademi.

Godt lederskab 

• Ansvar og tillid til medarbejderne
• Gennemslagskraft og indlevelse
• Struktur og anerkendelse
• At gå forrest og delegere

• Robusthed
• Handlekraft 
• Empati (omsorgsfuldhed)
• Format med fokus på fællesskabet (rummelighed)

• Engagere og motivere
• Komminikere tydeligt
• Lære fra sig
• Bedrive individuel differentieret ledelse

En god leder i tandlægen.dk udviser overskud og vilje til at lede 

En god leder  
balancerer mellem:

En god leder  
besidder:

En god leder er  
dygtig til at:



Når du er ny leder i tandlægen.dk, bliver du inviteret til at deltage i den Fælles Faggruppe for Ledelses-
funktion. Det er et netværk, hvor klinikledere og souschefer mødes to til tre gange årligt. I netværket vil 
du få lejlighed til at drøfte daglige udfordringer og løsninger, ligesom du vil få indblik i, hvad der fylder 
hos ledere i dag på kædens klinikker.

Er du ansat i tandlægen.dk, kan du kontakte personaleafdelingen på hovedkontoret, så I kan drøfte  
dine muligheder og ønsker. 

Er du ikke en del af tandlægen.dk i dag, men gerne vil høre mere om dine muligheder for ansættelse, 
skal du kontakte kædens personaleafdeling, som kan informere om dine muligheder, og hvordan du 
eventuelt kommer videre. 
 
Læs mere om at være ansat i tandlægen. dk på tandlaegen.dk/group

Følg os på de sociale medier

BD

Netværk for ledere i tandlægen.dk

Hvad gør du herfra?







tandlægen.dk’s Lederakademi er struktureret, så deltagerne bliver klædt på til alle facetter af  
lederrollen. Det vil sige rollen som virksomhedsansvarlig tandlæge, den overordnede ansvarlige for 
klinikkens kvalitet, økonomi og den generelle personaleledelse.   

Tandlæger, der skal varetage klinikledelsen af én eller flere klinikker i forbindelse med generations- 
skifte, skal gennemføre hele lederakademiet.  

tandlægen.dk’s Lederakademi er modulopbygget og afvikles over en toårig periode. De enkelte moduler 
er typisk af en dags varighed. Du kan starte når som helst – vigtigst er det, at du kommer igennem alle 
moduler indenfor de første to år, du er klinikleder. Du kan til en hver tid kontakte kædens hovedkontor 
og forhøre dig om kommende kurser, tilmelding og andet. 

Første skridt på vejen 
Vælger du ledervejen er første skridt en udviklingstest og en udviklingssamtale på hovedkontoret. 
Sammen med kædens personaleafdeling vil du få en tilbagemelding på din profil, så du får en bedre 
forståelse af dine personlige karakteristika, og hvordan du kan bruge dine styrker og arbejde med dine 
svagheder, så du bliver en god leder. 
 
Når denne del er på plads, vil du skulle følge de obligatoriske kurser i den rækkefølge, de udbydes.

En all-round tilgang til ledelse

Klinikledelse

 Virksomhedslederens 
opgaver, ansvar og roller. 
Fra fagspecialist til leder, 

ledelse i praksis, det 
personlige lederskab og 

lederadfærd

Personaleledelse

 Rekruttering, personale- 
jura, arbejdsmiljø, over- 
enskomster, MUS, admi- 

nistrativ styring: ferie, tid, 
sygdom, refusioner mv.

Forretningsudvikling

Strategisk og organisatorisk 
udvikling, processer,  

forandringsledelse, team- 
og funktionssammensæt-

ning. Kompetenceudvikling 
og struktur

Faglig ledelse 

VAT’ens opgaver,  
kvalitetssikring og UTH’er, 

faglige visioner, faglig  
profil og -udvikling,  

netværk, myndighedskrav

Driftsledelse

Regnskab og økonomi- 
styring. Budget, den øko- 

nomisk sunde tandklinik og 
KPI’er, business planen og 

performance management

Kundeservice  
og markedsføring

Patientoplevelsen,  
kundeservice, touchpoints, 

mediekendskab, PR,  
skriftlige vejledninger,  
målgrupper og sprog

Kommunikation  
og samarbejde

Kommunikation. Lytte, 
spørgeteknik og feedback. 

Mødeledelse  og håndtering 
af særlige udfordringer. 
Trivslen på klinikken og 

MTU som redskab 

Kommunikation  
og konflikt

Kommunikation og  
konflikthåndtering. Få 

indsigt i konflikters faser 
og stadier og  redskaber til 

”den svære samtale” 



Modulopbygget ledelseshjul

Klinikledelse

Kommunikation 
og samarbejde

Driftsledelse

Personale-
ledelse

Kommunikation 
og konflikt

Kundeservice 
og markedsføring

Faglig ledelse 

Forretnings-
udvikling

Kom hele 
vejen rundt 

på to år
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Lottenborgvej 26, Kgs. Lyngby  •  Tlf. 44 22 43 43 
info@tandlaegen.dk  •  tandlaegen.dk/group


